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Høringssvar - forskrift om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring  

 
Byggenæringens Landsforening (BNL) viser til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet av 7. juli 
2016 vedrørende forslag til forskrift om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring 
(NKR) og om henvisning til Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (EQF).  
 
NHO leverte høringssvar i saken 24. oktober. BNL støtter NHOs synspunkter. BNL vil understreke 
at et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring må være åpent og fleksibelt. Både 
formelle og ikke-formelle kvalifikasjoner fra arbeidslivet må kunne innplasseres, og innplasseres 
på riktig nivå. Slik NKR fungerer i dag bidrar det ikke til å synligjøre læring i arbeid og 
kompetanseutvikling i et reelt livslangt perspektiv. 
 
For byggenæringen er kvalifikasjonskravene i plan- og bygningsloven grunnleggende for den 
kompetansen bedrifter må ha for å påta seg ansvar for spesifikke oppgaver. Disse 
kvalifikasjonskravene består av en blanding av utdanning og praksis. For byggenæringen vil 
nytten av NKR avhenge av om kvalifikasjoner som er relevante og sentrale for næringen, kan 
innplasseres i rammeverket. Det er viktig for oss at muligheten til å innplassere kvalifikasjoner 
utenfor det formelle utdanningssystemet kommer på plass raskt. Vi viser her til at BNL har fått i 
oppdrag fra Direktoratet fra byggkvalitet om å komme med forslag vedr. kompetansekrav for 
ansvarlige foretak, herunder etablering av system for realkompetansevurdering innen 15. 
november i år.  
 
I fastsettelsen av NKR ble det nedfelt, som ledd i kvalitetssikring av NKR, at det bør etableres et 
system for gjennomføring av en uavhengig, jevnlig evaluering av arbeidet. BNL mener at 
Kunnskapsdepartementet bør ta initiativ til en slik evaluering, og at man først i etterkant av 
evalueringen bør vurdere en eventuell forskriftsfesting av NKR. 
  
BNL viser til at flere tidligere og pågående prosesser har betydning for det nasjonale 
kvalifikasjonsrammeverket, spesielt rapporten fra utvalget nedsatt av Kunnskapsdepartementet 
for å utrede innplassering av kvalifikasjoner fra ikke-formell opplæring i det nasjonale 
kvalifikasjonsrammeverket og arbeidet med en nasjonal kompetansepolitisk strategi. Vi antar 
også at den kommende stortingsmeldingen om fagskoleutdanning vil berøre problemstillinger 
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med relevans til det eksisterende NKR. Vi mener at de pågående prosessene vil ha betydning for 
forskriftsfesting av NKR og ber om at dette tas hensyn til. 
 
BNL ber også om at departementet følger opp det påbegynte arbeidet med innplassering av 
kvalifikasjoner fra ikke-formell opplæring i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Dette må 
deretter ligge til grunn for vurderingen av en eventuell forskriftsfesting av NKR.  
 
 
Vennlig hilsen 

 
Jørgen Leegaard 

Direktør kompetansepolitikk, utdanning og rekruttering 

 
 


